ПРОЛЕТАРІ ВС0Х КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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СУБОТНИК

кількістю
По праву вважається псредовим у районі комсомольсько-мОлодіжиий
ко
лектив імені XXV з’їзду
КПРС тевіювозоремонтвого заводу. Електрослюсарі,
яких очолює молодий кому
ніст Євген Макогон, одни
ми з перших па заводі за
.^Ґ
вершили п’ятирічне завдан
ня, виробивши продукції по
над план'на 42,2 тисячі кар
бованців.

, і,

мітка організація праці,
втілення в життя передо
вого методу — «робітничої
естафети» дали змогу кож
ному членові колективу під
вищити продуктивність пра
ці па 44,5 процента проти
запланованої,
ущільнити
графік ремонту локомоти
вів на півтори години. За
рахунок' зекономлених З
топи кольорових металів, ін
ших матеріалів, сировини
відремонтовано додатково
24 тепловози.
Молоді виробничники ос
воюють суміжні професії,
підвищують свою кваліфі
кацію і не раз уже справ
лялися з доведеними зав
даннями меншою кількістю
■працюючих. Готуючись до
ударної праці па Всесоюз
ному комуністичному суботпнку, передовий колек
тив намітив перекрити змін
ну норму в півтора раза без
двох робітників, котрі вво-
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рядковуватимугь територію.
Для потреб залізниці буде
відремонтовано однії тепло
воз. Покинувши територію
заводу, 18 квітня він псрсвезц, сотні топи нэдилэнових вантажів.
В. КОРІННИЙ,
інструнтср
Гайверснського райкому комсо
молу.

Майстерність

плюс пошук
Виробничу програму ми
нулої п’ятирічки комсомоль
сько-молодіжний колектив
слюсарів-рсмонтииків
і іобузького нікелевого заводу
(бригадир — Микола Лозинськпн) виконав достроко
во, до 1І0-Ї
річниці з дня
народження В. 1. Леніна.
Справився колектив і з від

вшцеппмп соціалістичними
зобов’язаннями, взятими на
честь XXVI з’їзду КГ1РС.
На підприємстві
вже
звикли до того, що комсо
мольсько-молодіжний висту
пає застрільником добрих
починань. План одинадцятої
п’ятирічки Віталій Луценко,
Володимир Щербина, Лео
нід
Корчииськнн, Петро
Олійник і Віктор Вильчішеький дали слово виконати
за чотири роки. Працьови
тість, висока
професійна
майстерність дають змогу
хлопцям
справлятися зі
змінними нормами виробітку
на 115—120 процентів, а
значить, і наближають їх до
заповітної мети.
М. МАРТИНІОК,
завідуючий
відділом
комсомольських органі
зацій
Голосанівського
ранкс/лу комсс/лслу.

ДЕЛЕГАТ
ПОВЕРНУВСЯ
Зі З’ЇЗДУ

Е ПІДВЕДЕМО!
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Над полями
Вільшансьнсго району крилаті поглічнини хліборобів — літаки сільськогосподарської
авіації —
несуть
свою
врожайну вахту: занінчують підживлення озимих.
А до цього на ланах чувся
гуркіт десятків тракторних
двиї уніп. То механізатори з
райсільгоспхімії,
достав
ці ллючи органічні
добрива
В на поля, закладали надійЕ ну основу врожаю першоГ го рону одинадцятої п’ятиI річки.
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Дмитро
ЗАБОЛОТНИЙ,
якого ви бачите на перед
ньому плані
знімка, від-,
значився на
цій
роботі.
Молодий тракторист
що
денно перевиконував нор
ми виробітку, особистим
прикладом запалював ком
сомольців підприємства на
високопродуктивну працю.
ГИого за підсумками тримі-сячника еизнзли перемож
цем районного змагання.
С

Фото С. АНДРУСЕНКА.

комсо
мольців
Віль
шане ької
райсільгосптсх н іки Віктор ПЕТ
РОВ — незаперечний авторитет. Він
— ле
редовим ви робничник,
......... ..
актииний у громадсь
кому шитті. Не
щодавно моло
дий тракторист
по-уда р н О М у
працював
мехзагоні
вивезенню
ганічних
рис.
Фото С. АНДРУСЕНКА.

— Як ніколи, вболівала
я за справи своєї зміни,
всього заводу в дні роботи
XXVI з’їзду КПРС. І тим
більшою була мол радість,
коли одержала від вас те
леграму, що
двомісячне
завдання зміна перевико
нала, коли
дізналася, що
колектив нашого
підпри
ємства надіслав партійно
му форуму
трудовий ра
порт, — так задушевно по
чала
свою
розповідь
делегат XXVI з’їзду КПРС,
майстер Кіровоградського
заводу
радіовиробів Г. І.
Стрельченко на зустрічі з
молодими виробничниками
свого заводу.

Хвилювання
робітниці
були зрозумілими, бли
зькими
учасникам
зу
стрічі. Галина Іванівна —
наймолодший
дел е г а т
від нашої області. її вра
ження від роботи з’їзду,
розповіді про зустрічі з .
більшовиками — ветерана
ми партії, земляком кіровоградців,
космонавтом
Л. Поповим у Зоряному
м.істечку викликали жвавий
інтерес у присутніх.
— Глибоко запали мені
в серце слова Генераль
ного секретаря ЦК КГІРС
Л. І. Брежнева, сказані з
трибуни партійного з’їзду,
про новий стиль роботи,
який повинен поєднувати
виконавчу дисципл'ну зі
смілиеою
ініціативою,
практичністю, діловитіспо,
— сказала Г. І. Стрель
ченко. — Вбачаю в них
конкретне завдання для
кожного трудівника — бу
ти не просто виконавцем
професійних обов'язків, а
творцем, справжнім гос
подарем на своєму робо
чому місці.
■— Не підведемо, високо
нестимемо честь завод
ської марки, новими тру
довими досягненнями до
ведемо відданість справі
партії, — запевнили деле
гата у своїх виступах ком
сомольці
О.
Язвєнко,
Т. Волченко
Н. ЗЕЛІНСЬКА.

Рівняння
на
право
флангових!
РОЗГЛЯНУВШИ ПІДСУМКИ СОЦІАЛІСТИЧНО
ГО ЗМАГАННЯ В 1980 РОЦІ СЕРЕД
КОМСО
1 МОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ КОЛЕКТИВІВ КІРОВОГРАДІЦИНИ НА ЧЕСТЬ XXVI З’ЇЗДУ КПРС І
XXVI З’ЇЗДУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ, БЮРО ОБ
КОМУ КОМСОМОЛУ ВИЗНАЧИЛО ПЕРЕМОЖ
ЦІВ.
ПЕРШІ МІСЦЯ ПРИСУДЖЕНО:
У ПРОМИСЛОВОСТІ:
сячі декалітрів безалко

комсомольсько-молодіж
ному колективові верстат
ників механоскладального
цеху № 4 заводу «Черво
на
зірка»
(бригадир
А. Яковенко, групкомсорг
Т. Зіиченко). Середній ви
робіток становить 187 про
центів норми, з першого
пред’явлення здано 96,5
процента продукції.

гольних напоїв, суміжними
спеціальностями оволоділи
6 чоловік.

У СФЕРІ ПОБУТОВОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ:

комсомольсько-молодіж
ному колективові швейної
майстерні № 2 Зиам’ям
ського міськпобуткомбіпату (керівник Т. Першина,
групкомсорг Л. Цифер).
У ВУГІЛЬНІЙ
Річне завдання колектив
ПРОМИСЛОВОСТІ:
виконав на 125,1 про
комсомольсько-молодіж цента.
ній бригаді прохідників
підготовчої дільниці шах
У легкій
ти «Свіглопільська^ (ке
ПРОМИСЛОВОСТІ:
рівник
В. Прохоренко,
комсомольсько-молодіж
групкомсорг А. Касаткіп).
Виробіток тут становить ному колективові дільниці
121,4 процента
норми. № 3 зміни «Б» Кірово
План 1980 року викопано градської взуттєвої фаб
рики (керівник Н. Гритодо 22 грудня.
раш, групкомсорг С. Бо
НА АВТОТРАНСПОРТІ: дня). Середньорічний ви
комсомольськомолодіж- робіток сгансЕНТь 126,1
ному колективові вироб процента норми, з першо
ничого об’єднання «Дш- го пред'явлення-здано 99,4
проенсргобудіндуст. р і я» процента продукції. .
(керівник
М. Соловйов,
У ЗВ’ЯЗКУ:
групкомсорг І. Харченко).
Плав ваптажолеревезепь
комсомольсько молодіж
КМ1< викопав па 123 про ному колективові брига
центи.
ди № З МТС Кіровоград
У БУДІВНИЦТВІ:
ської
телеграфно теле
ко м со м ол ьсько-мол од і ж - фонної станції (бригадир
йому колективові мулярів Г. Василенко, групком
міжгосподарської
буді сорг Т. ІІедсльська). Се
вельної організації іГовго- редньорічний впроб і т о к
родківського району (ке становить 126,5 процента
рівник В. Кобилсв, груп норми.
комсорг В. Кумпан). Річний
план будівельники переви
У МІСЦЕВІЙ
конали па 35 тисяч кар
ПРОМИСЛОВОСТІ:
бованців, зекономили 3 ти
комсомольсько-молодіж
сячі штук цегли.
ній бригаді «Зигзаг» Олек
НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ
сандрійської фабрики ді
аграмних паперів (керів
ТРАНСПОРТІ:
КО М СО М О Л ЬС ЬКО- м ол од і ж - ник М. Підгорний, груикомсорг С. Дудін). План
ній вантажній електро
1980 року колектив вико
возів» колові імені 60 річ- нав па 160 процентів.
чя комсомолу України
Знам’янського району (ке
СЕРЕД КМК
рівник В. Шелест, груп
МОЛОЧНОТОВАРНИХ
комсорг А. Литвинов). По
над
плав
перевезено
ФЕРМ:
1612194 тонни народно
комсомольськи молодіж
господарських
вантажів,
при цьому зекономлено ному колективові М.ТФ
441761
кіловат-годину № 3 колгоспу імені Лені
слек троє нергії. 11 роведево на Долннського району
О. Радчеико,
3295 надпланових важко (керівник
групкомсорг В. Поклад).
вагових составів.
Молоді доярки одержали
У ТОРГІВЛІ:
від кожної корови но 3925
КОМСО МОЛ ЬС ЬКО' М 0.1 од і ж • кілограмів молока.
пому колективові ССКЦІЇ
”
№ 11 «Чоловічий трнкоСЕРЕД КМК
таж» універсального> гор- ТРАКТОРНИХ БРИГАД:
об’єднанпя
готельного
комсомольсько-молодіж
(керівник
«Кіровоград»
Т. Шквира, групкомсорг ному колективові трактор
С. Константинова). Вико ної бригади № 2 колгоспу
нання плану товарооборо «Перше травня» Маловисту становии» 116,4 процен ківського району (брига
та З3 боку покупців по
не ;па дир І. Ковальов, групком
та.
дійшло жодної скарги на сорг В. Демченко). Змінні
норми молоді механізато
роботу продавців.
ри виконують у середньо
У ГРОМАДСЬКОМУ
му на 138 процентів, еко
ХАРЧУВАННІ:
номія пального і мастила
комсомольсько-молодіж за 1980 рік становить 800
ному колективові
цеху центнерів. Усього за рік
безалкогольних напоїв Ма- вироблено 60474 гектари
лов пекінської райспожив- умовної оранки.
Переможців ■ агороджсспілки (керівник Н. Мусієнко. групкомсорг Є. Бо ііо перехідним Червоним
са). Планове
завдання прапором і Почесною гра*
обкому
Л КСМ
КМК виконав па 121,3 мотою
процента, виробив 61,7 ти- України.

Майстерність
пропагандиста..,
З чому вона]

Комітет комсомолу
ä новачок:
який контакті

Чи потрібна
вузька
спеціалізація?

СТЕЖИНКИ
IV ОЛИ ТОРІК мені
як
и» членові комітету комсо
молу швейного оо єднання
запропонували стати пропа
гандистом гуртка, я з радіс
тю погодилася. Знала, яку
повагу та авторитет мають у
ісолекгиві
пропагандисти.
Але не знала,
ке уявляла,
яке відповідальне цо дору
чення.
У гуртку ми вивчали біо
графію В. І. Леніна.
Озна
йомилася я з темами
за
нять, уважно переглянула
Списки рекомендованої лі
тератури — нічого складно
го. Як і радили пропагандистзм-першорічникам у комі
теті комсомолу, на семінарі
в
Ленінському
райкомі
Комсомолу, особисто позна
йомилася з майбутніми сво
їми слухачами. Це були дів
чата, шзачки-моторисгки з
іїаршого цеху. Всі юні, щой
но з учнів, допитливі й жва
ві. Не сумнівалася, що зна
йду з ними спільну мову. На
черговому засіданні коміте
ту комсомолу сама попро
силась повністю відповідати
за роботу їхнього цеху.
До занять готувалася по
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довгу, старанно. Намагалася
усе розповісти,
що знала,
про що довідалася. Вгомлювалася за годину лекції,
ніби цілих п’ять годин чи
тала. Коли трохи освоїлась,
відірвалася
від конспекту,
глянула на дівчат — і, вра
жена, змовкла. Сиділи мої
слухачки геть байдужі...
Розповіла тоді
все Раїсі
Миколаївні Боженко, котра
зела паралельний
гурток,
але мала вже восьмирічний
стаж комсомольського про
пагандиста. І від неї вперше
почула про контакт З аудиторією, про вміння керувати увагою слухачів. Побува
ла на занятті у неї.
Багато взяла з тих відчідин. Хотіла, горіла бажан
ням будь-що дотягтися до
рівня досвідченого пропа
гандиста. Зробити це було
нелегко. Адже ніколи раніще
мені не доводилось
мати справу
з лекційного
пропагандою,
Отож і про
майстерність лектора мала
дуже поверхове уявлення.
Сподівалася, що з райкомі
комсомолу звернуть на но
вачків особливу увагу, під-

ряжу

Як сягнути вершин
пропагаидистсьхзд
майстерності?

О УТВЕРДЖЕННЯ
ПЕРЕДМОВА ДО ПОЛіТЗАНЯТЬ
ВтеїМСТИВУ«**« 38*

кажуть, як практично мож
на набути необхідних назиків. Та на семінарах зде
більшого давали
загальні
рекомендації для керівни
ків усіх гуртків. Самотужки
добирала літературу з пи
тань теорії і практики лек
торської майстерності, іно
ді читала все підряд, не
могла голозне
відрізнити
ВІД другорядного...
З ОСЬ минуло чотири мі
сяці нового навчаль
ного року. Тепер — у гурт
ку
«Основи
правопис
знань». Але замість очіку
ваного сходження до вер—

шин пропагандистської май
стерності — знову почуття
нездозолення, невмілості.
Тепер інші труднощі. Не
завжди можу підкріпити те
оретичні положення ■ про
трудове
законодавство,
кримінальне право прикла
дами з життя. Ще важче бу
ває дати теоретичне обгрун
тування, юридично правиль
не, конкретному випадку в
цеху. Знову, як і на перших
заняттях торік, боюсь віді
рватися від конспекту, пере
плутати терміни.
Запрошувала на заняігч
юриста
підприємства Р. Б.

ВІД РЕДАКЦІЇ:

Майстерність пропагандиста... В чому зона! З умін
ні цікаво, дохідливо викласти матеріал, дати глибо
кий теоретичний аналіз будь-якому явищу і події! Чи
потрібна вузька спеціалізація! Критична, об'єктивна
оцінка якості проведених занять!... Як сягнути вер
шин пропагандистської
майстерності! Ці питання
хвилюють, мабуть, не тільки Тетяну Іванову, а й ін
ших молодих пропагандистів. Тоне продовжимо роз
мову.

Тодороаську, звергалася по
допомогу під час підготовки
окремих тем. Але не будеш
же весь час
відриваїи еід
справ зайняту людину. Гост
ро відчуваю свою некомпе
тентність у юриспруденції...
Ми закінчили курс, та я й
досі не перестаю
думати,
що не зуміла пробудити у
дівчат справжнього інтересу
до правових знань,
що
ефективності занять так іне досягла. Але рук не опуекаю...
Нині ми приступили до
вивчення
матеріалів XXVI
з’їзду КПРС. Готуючись до
чергового заняття, я деталь
но ознайомилася з резуль
татами праці кожної — 25
слухачок гуртка. I в біль
шості знайшла яскраві при
клади для ілюстрації того
чи іншого
положення Ос
новних напрямів. Так, Нагалка Васильєва виконала під
вищені соціалістичні зобо
в’язання не зз ЗО, як намі
чала, а за 27 передз їздівських тижнів.
Люба Любоненко знову
підтвердила звання ударни
ці комуністичної праці. Во-

ні — депутат; районної Ра
ди народних, депутатів, д
Люда Тарам Лід з Біляченкс
зобов'язалися виконати річ.
не завдання до рі- ниці Зо.
гикого Ховтня, Зіна Мер.
неяко — до Дня Кенсти уції. Зсі ці факти використана
під час заняття.
А ще повела
я моз/ ті
слухачками
про зціеюивність наших попігзаняп., ї<
роль, у
житті колективу.
Зрозуміли
мене дівчата, і
коли я запропонувала на
ступного разу провести за
няття в активуй формі, тоб
то самим
слухачам, вони
схоче погоди лисо Над? Сі-, -м
век визвалася зібрати дані
про зростання
асигнувань
на воєнні виграти а Амери
ці і розповісти
гро них,
Оля Сузак—виготовити спе
ціальну географічну карту,
на якій позначити країни —
учасниці РЕЗ.
Знаючи, що
Люда Чикіна не дуже активна на заняттях, я доручила
їй підготувати
лекцію про
становище з Польщі...
Т. ІВАНОВА,
пропагандист.

Наука

Нещодавно в Ноьоунраїнському район! відбувся кон
курс майстрів машинного доїння.
На знімну; переможці змагання (зліва направо)
Людмила БОЛГЯН з колгоспу «Дружба*, Світлана ПУШ
КО з бурякорадгоспу «Більшовик», Валентина ЛЕВИЦЬКА з колгоспу імені Калініна,
Фото Г. ВРАДІЯ.

НА ВАШУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

ВМІЩЕНО Я0ЛІІ8МШ0И
HO3S ВИДАННЯ БІОГРАФІЇ В. І. ЛЕНІНА

Вийшло в світ шоста ви
дання книги «Володимир Іл
ліч Ленін. Біографія». Його
підготував до друку Інсти
тут
марксизму-ленінізму
при ЦК КПРС.
У науковій біографії В. І.
Леніна висвітлюються життя
І
діяльність
геніального
мислителя, вождя Великої
Жозгнззої
соціалістичної
революції, засновника Ко
муністичної партії і Радян
ської держави, вчителя тру
дящих усього світу.
Готуючи це видання, ав
торський колектив спирався
на партійні документи, що
вийшли у зв’язку зі 100-річччлл і 110-річчим з дня на
родження
В. І. Леніна, на
матеріали XXV з'їзду КПРС,
постанови ЦК КПРС «Про
підготолку до
50-річчя ут-

ворання Союзу Радянських
Соціалістичних Республік»,
«Про 60-у річницю Великої
Жовтневої
соціалістичної
резолюції»,
Конституцію
СРСР, праці Генерального
секретаря ЦК КПРС, Голоси
Президії Верховної
Ради
СРСР Л. і. Брежнєва та ін
ших керівників партії і уря
ду. Використано матеріали
біографічної хроніки
В. І.
Леніна, широку наукову лі
тературу
про вождя, про
його вчення, що вийшла ос
танніми роками.
На допомогу читачам біо
графії
8. і. Леніна
дано
та
предметно-тематичний
інші покажчики.
Книгу
випустило Видав
ництво політичної літерату
ри.

лая піндштшії

(TAPCJ.

Магазини
пгредплатнил (т. 1), Натанд Рибака (т. 1)
видань.
t..:міст
Кіровограда. Ернеста
Хемінгуея
(т. 2),
Олександрії,
Знам’янки і Сази Голованівського (т. 1).'
Саігловодсьиз,
...............
робітничих
Можна забрати також «Іс
селищ Пантаїаки і Димитро- торію другої світової війки»
вого одержали
і вручають (т. 11), енциклопедію «Полі
паредплатнмнагл твори І. С. тична економія» (т. 4), ВдеТургенева (т. 5), І. О. Гон- «мчну енциклопедію (т. 14),
чароаз
(г. 8), Костянтина «Пінтія рослин» (т. 5, чи. 1),
Симонова (г. 3), Д. С. Мамін.-і- Українську, радянську енци: С«і0«пяка (т. 3). Олександра нпопедію (т. 5).
(т. 2), Бернарда Шоу
Р. КОЖУХАР,
(т. 5J, Іраилін
Андронино»«
завідуюча магазинам.
І

... — Два дні тепла — і сніг
зник, моз корова язиком злизала.
Натомість...—шофер красномовно
і водночас із жалем кинув, дивля
чись на дорогу: — Розпустило...
Тепер надовго.
Михайло Мараковсьний, секре
тар комсомольської організації
колгоспу імені Урицького, не під
тримав розмови:
замріяно дивився вдалину. Чи не ця ось
картина його
схвилювала:
над
землею стоїть густий пар. «Поле
дихає», — згадалося батькове, ще
з дитинства.
Поле. До нього приходять
у
будні і свята, щоб настроїти кри
ла думок на високий злет, відна
йти з собі і принести людям до
недавна приховані самоцвіти ду
ші. Та найчастіше поле спізнають
у роботі, отій, про яку мовиться
— «до сьомого поту». Недарма ж
колгоспний лан чітко асоціюється
в нашій уяві з дужими руками
трактористів, комбайнерів, жат
карів...

То тільки па перший погляд
здається, що від І Ісршотра венки
до Володимирівни (бригадного
села колгоспу) зовсім близько.
Важка дорога, вважай, дод:нно
ві кілометри. Проте паш УАЗ
уперто просувається, намої уючп
на свої колеса вузьку смужку до
роги. Та ось і село. Ще далі _
тракторний парк. У стену, па чи
малому пагорбі, туляться ота і ні
його приміщення. «На семи віт
рах», — жартують механізатори.
«Колектив тракторної бригади
— комсомольсько - молодіжний.
Очолює його член обкому комсо
молу, МОЛОДИЙ комуніст Володи
мир Ванжа. Більше ПОЛОНІКІН
спілчан колгоспу (19) Трудиться
в тракторній бригаді. Кращі
[ --- .1 З
них — Віктор Лесковець, Володн.мир Федоров — у
мину ЛІН
п’ятирічці не раз були перемож
цями соціалістичного змагання.
Виборював першість і весь колек
тив...»

— Що можу сказати іце? — Ми
хайло па хвильку задумався. —
Охоче йде працювати в тракторну
бригаду молодь. Що не рік, то
більше юнаків і дівчат прилу
чається до батьківського ремесла.
Намагаємося уявити цю кар
тину: з усіх боків натягнутими
струнами бринять до табору трак
торної стежини, Великі її малі,
давно второвані ти народжені не
давно. і щороку рівними галузка
ми до них приєднуються нові, що
стеляться від шкільного порога.
Так, саме шкільна виробнича
бригада привела на безкрає кол
госпне поле трактористів. Анато
лія Цибеикз,
Юрія Охотініка,
Олександра Вдовенка, Аїиколу
Чориеііка, Дна голім Анисімова...
Дедалі частіше можна побачити
в таборі тракторної дев’ятнкласщща Юрія Рочіїка. Придивляє
ться він до-роботи трактористів,
батькові своєму допомагає. Ми
хайло Яцовіїч — механізатор ши
рокого профілю, шанована в селі
людина. Велике майбутнє проро
кує батько Юрі в механізаторській
справі. А той старається, аби ви
правдати довір’я.
Вірність хліборобсько і\ роду,
високому
батьківському порогу.
Чи не є цс одночасно чудовим ви
явом патріотизму, любові- до
Батьківщини?

ЕКІПАЖ-ОДНА СІМ #
Механізатори Микола Сукопач,
Віктор Косенко та Ізан Довга.ікж
— молоді хлібороби, і а за плеча
ми у кожного з них немалий до
свід практичної роботи. Рік р.гіч
вирішили хлоппі створи пі КОМСО
МОЛЬСЬКО молодіжну механізовану'
ланку по вирощу ватно цукрових
буряків. Партійна організація і
правління
господарства .імені
Уріщіжого підтримали юнаків.
Вирощування буряків без за
трат ручної прані — сирава не з
легких. І хоча старілися хлопці,
та дедалі
частіше
відчува ні:
знань не вистачає. Годі її стали
відвідувати гурток агротехнічних
знань, сільську біб.ііоіскм. При
слухалися до порад головного ін
женера колгоспу Андрія Йосипо
вича То ющеика, наставників мо
лоді Миколи Пилиповича Чориснка. Валентина -Чеонгійовича Іваичепка і Миколи Михайловича ІІечаяг.
Нерідко
оглядали н до сі.тьСЬКОГО к.чубу, де вечорами збпралпея
курсаііти
механізаторєького- всеобучу. Поки слухачі

осягали основи теоретичних знань,
набували перших практичних на
виків, .хлопці поглиблено вивчали
потужний Т-150, бурякозбиральні
комплекси. Так, для себе. сВ ро
боті все знадобиться», — не без
підстав вважали. І по помилилися.
В завершальному році десятої
п’ятирічки
комсомольсько-моло
діжний зібрав з кожного гектара
майже по 300 центнерів буряків.
Зовсім непоганий показник, якщо
врахувати, що грунти в колгос
пі бідні.
їх часто- можна бачити разом:
Миколу, Віктора та Івана. «Не
розлучна трійця», — жартома ка
жуть односельці. Хлопці усмі
хаються, але віддаю і:, перевагу
іншому визпачеіиио: «Екіпаж —
одна сім’я -.

ВАЖКО В НАВЧДИНІ
її долю вирішив випадок: дізна
лася, що при Коїмпаніївсакін ройСІ.ІЬГОСНТСХІІІЦІ йде І! тбір на кур
си механізаторів. Подалася туди
без зайвих вагань. Техніку люби
ла з дитинства, тож і вірила-: про
фесія механізатора не стане для
неї тягарем. Курси закінчила ус
пішно. потім «осідлала» сталево
го коня. Коротка поки що градо
ва біографія Каті Маг«;шіч. Але
якщо працюватиме дішииіа над
собою так само наполегливо, як
ніші. її, безперечно, чекає велике
майбутнє. І не тільки її — всіх,
ХіО по.набив хліборобську Іпрофесію.
«Живеш на селі — знай тсХН Ії;\!» — слухачі колгоспних курсів
м е •; а п і..а горського всеоб у чу часто
простоюють біля ціюго стенда. їх
(курсантів) більше двадцятії. Ке
рівник по навчальній «гастлиі інже
нер А. II. Тодошсііко веде занят
тя цікаво, тому н з вивченого
екзаменує суворо.
Заняття вступили в завершаль
ний період. Відрадно, що їх відві
дують не тільки ті юнаки і дівча
та. котрі вирішили набу пі профе
сії. а й ті. що вже мають основ
не
спеціальність.
Цс
члени
ВЛКСМ головний агроном кол
госпу Сергій
Старунськші. заві
дуючий свинофермою Микола РасКСВП'І
Допізна не гаєш* свіг.ю в клу
бі Піріііогравснкп. Тс» «очоль учи
ться хліборобства.

М. ЧЕРНЕНКО.
кому-

соецквр
«Молодого
пара*.
Комааоіївський район.

п
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'вікна

ВСТІЖ
НАПЕРЕДОДНІ ПОДІЇ

Кіровоградського заводу радіовиробів
603-й дівчата мили
вікна. Гіюдз Кушнзренко босоніж
стояла
на підвіконні, ;заз у раз
хлюпала водою на скло,
стираючи пил,
що зібрався
зз зиму, і не
вгавала
ні на хвилину.
Розповідала, як уперше
прийшла в третій цех, як
на розряд складала.

У

—А знаєш, якийсь уче| ний запевняє, що птахи
під час польоту нічого
не відчувають, — глянув
ши крізь
шибку вікна
шостого поверху
вниз,
без будь-якого зв’язку з
попередньою темою во
на переключилася на ін
шу. А ти ж розповідача,
що Микола Абрамович,
ну, Айбіндер — ваш ке• різник танцювального —
запазняє: тільки тоді поI

І
I
І

-

справжньому
навчишся
тзнцювати, коли пізнаєш
відчуття польоту. Правда? Мені іноді
сниться,
що
я літаю.
Легкою
стаю, наче птах, а серце
так солодко завмирає...

І
— Де ти чула це' —
І розважливо спитала їаI ня Волченчо, серйозна й
І спокійна дівчина,
автой ритег
якої був незапе

речним

і на заводі,

як

І бригадира
комсомольI сько - молодіжної, і і /т,
І У гуртожитку, серед ДІВI чат.

— У журналі читала.
Як
минулої неділі до
І бібліотеки ходила з Лю
дою Мельниченко. Ну,
! з тією, що ніякого гурт
ка не відвідує. Із сусід
ньої секції.
Я оце ду
маю: може, вона й пра
вильно робить, що не за
писується. Коли нема у
дівчини здібностей. Чого
саму себе силувати, чек:
марнувати? 8она ж нав
чається в технікумі,
на
вечірньому.
Знаєш,
скільки просиджує с біб
ліотеці у вихідні? По 5 —
6 годин? У радіосправі —
ас...

І

— А =• б тих, хто «не
вміє», як ги кажеш, спі
вати, танцювати чи ма
лювати, взагалі в гурто
житок не поселяла б, —
запально перебила Ттьч.
— Та ти що?! — обу
рилась подруга. Для неї.
котра не могла просто
уявити себе без дівчат,
без їхніх «вечорниць» за
великим столом он у то
му холі, це прозвучало,
як щось неймовірне.
— У гуртожиток не по
селяла б! Люда, як хочеш
знати, ходила б у гурток.
Радіо. Якби він був. Са
ма мені казала.
І часу
не пошкодувала б. І яе
така вже вона «затвор
ниця», як тобі здається.

Нз новорічному «вогни
ку», що ми влаштовували
» гуртожитку, була? Бу
ла! На «Апельсин» ходи
ла? Ходила! І на диско
теці була! Тій, що при
свячували французькому
співакові...
ой, забула,
підкажи!

— Джо Дасену, — оз
валася Таня. — Та не ки■ пи. Он обладнають де■
■
Ш
V

з ягий поверх — і там
працюватиме кіностудія
«Полум’я /. Можна й радіогурток
організувати.
Як тзоя Люда хоче,
то
нехай і займеться цим,
І примирливо сказала.

Дівчата змовкли, враз
зніяковівши від своєї га
рячковості.
Домивали
вікна. Люда, стараючись,
так
тернула
папером
шибку.
що
скло aw
вискнуло. Ще раз протягла по шибці, а потім
швидше, ще швидше, і
кімната вмить наповни
лась чудернацьким пис

ком, різноголоссям. Це
розсмішило дівчат, і во
ни не могли вже стрима
тись.
Люда «вигрззала» на
шибці, а Таня,
й собі

роззувшись, босоніж ту
пала по мокрій підлозі,

витанцаозуючи
в ритм,
Обом було так весело,
що навіть стук У дзгрі
на зміг зупинити їх.
— Можна! — в один
голос крикнули вони
і
знову зайшлися сміхом.

— Ой, дівчата, бигиму.1 — жартівливо
по

сварилася пальцем Алла
Григорівна, вихователь
ка їхнього жіночого гур

тожитку, що нагодилася.
1, глянувши
на
вмиті
шибки, й собі засміяла
ся: — У вас усе не так,
як у людей. Не встиг іще
сніг розтанути, а ви бігом
уже вікна мити.
— То ми весну підга
няємо, — від жарту вала-

ся Люда. — Алло Григорівно, а що у нас сьо
годні?
— Глянь нз них, — ве
село здивувалася вихова
телька. — Це я вас по
винна
питати, чим ви
займаєтесь сьогодні.

— Я — а танцюваль
ний, — обізвалася Таня.
— Я сьогодні вільна, з
завтра — на сокал, —
сказала Люда.
— 8и ж із програмою
нового концерту не за-»
будьте ознайомити нас,
— нагадала дівчатам.

— Обов'язково, — за
щебетали ті навперебій.
— Зале Пашкова такі гу
морески написала — жи-

г.іг надірвати можна, во
на й вірші пише. Може,
включити до програми?
Гру придумали — «бурі

леє» називається. А сест
рички,
знаєте оті но
венькі з третього
цеху.

Сля та Алла Данчул, спі
вати будуть. їх у вокаль
не—інстоументальний за
просити треба... Не під
ведемо на заводському
огляді. А ще новенькі, із
сусідньої секції, питали,
чи поацюзатиме гурток
< Рукодільниця». Хай 6-і
Марина
Афанасьева
і
цього року вчила в’яза

ти всіх
куоси

бажаючих...
А
крою та
шиття

працюватимуть у квітні?
— вже у дверях чепур
ні, ледь
підфарбовані,
питали у А. Г. ЛАашукової.
І гайнули у весняний
слчі о.
А вихователька
пішла далі по
кімнатах,
споаіш,аючи, що за годи

ну заняття в секції ша
хів, завтра о четвертій—
лекція на атеїстичну те
му, а ввечері прийде ба

яніст — охочі поспівати
збиоаються у вестибюлі
Чи не забули?

V ГУРТОЖИТКУ
Кір
■*
воградського захо
ду радіовиробів їх понад
30Э. У кожної свої сма
ки, уподобання, харак
тер. І все ж, відпрацю
вавши зміну, вони з ра
дістю поспішають у гур
там
тожиток. Знають:
весело, хороше і разом
з тим затишно, як У рідкому домі.
Чи буває комусь із них
сумно?
Буває. Зал, де
проходять усі їхні зустрі

чі, «вогники», концерти,
аж надто маленький —
ледзе 5С
стільців умі
щається. До того ж що
разу двадцятьох гостей
запоошують із чоловічо
го гуртожитку (бо інак
ше що то за вечір!). І не
одна сердитою поверта
лася в кімнату: стати ні
де, які вже там танці!..
Тепер, коли
ввели в
дію новий
заводський
Будинок культури, дів
чата вирішили дискотеку,
< вогники», зустрічі, кон
церти проводити там.Го

тувати, репетиції влашто
вувати
ів гуртожитку, а
сам західі — на великій
сцені, у великому
залі,
Щоб усім місця оистачило.
Чи всі проблеми дозвілл я у них
вирішено?

Далеко
не всі. Кубки,
дипломи за перемоги у
спортивних
змаганнях,
вимпел міськкому комсомову
за першість у
Є>1 ляді молодіжних гуртожитків — то свідки їх
ніх удач.
досягнень. А
скільки ще не розв’яза
них питань, скільки ще
труднощів, та й просто
упущень! Диск-жокея за
прошувати доводиться зі
сторони; спробували са
мі — не вийшло. Музи

канта нема, фонотеки не
ма, бібліотеки й досі не
відкрили... І члени завод
ського комітету комсо
молу лише зрідка, як у
гості, - з’являються
на
«вогники» чи дискотеки...
— Нічого гріха таїти,—
признається
голова заьодського
комітсту
профспілки А. О. Молод
ченко, — не все вдаєть
ся. Якось не надавали на

лежного значення орглп'зації дозвілля молоді
безпосередньо в гурто
житку. Лише другий рік
займаємось
цим питан
ням. Безперечно, допо
можемо дівчатам матері

ально, завком грошей не
пошкодує. Найближчим
чт.сом разом з комітетом
комсомолу проаналізує
мо всю культмасову ро
боту в наших гуртожит

ках,
узагальнимо
все
краще, передове,
якісь
нові,
інтересні форми
роботи підкажемо дівча
там.

Але я вважаю, що тут
багато що залежить від
них, дівчат.
Змістовним
своє дозвілля
ВОНИ ПО
ВИННІ робити самі. Щоб
так. як Люба Мусоріма,
Люда Майсгренко, Очя
Герасименко, Раїса Іва
нова, — і в праці перши
ми, і в.
гуртожитку —
заводіями
цікавих
справ...
Н. ЧЕРНЕНКО.
м. Кіровоград.

знімку; шестикласниця першої Тишнівської
десятирічки Доброве литовського району, відмінниця
навчання Ірина КОМПАНІЄЦЬ.
Фото В. ГРИБА.’

А БОКС. Він особливо
популярний серед молоді.
За останні роїш багато
уваги його розпиткові при
діляється в колективах фіз,культура системи профтехосвітп. Обласна рада
ДСТ провела особисто-ко
мандну першість із боксу.
Jia рингу Кіровоградською
МИТУ № 2 імені Героя Ра
дянського Союзу О. С. Сто
рона своє вміння дсмопструпали понад 130 представні і кіз шкіряно) рукавнчкп
дван а д ц я т и
команд.
Звання пайсилі.ніиіпх у
своїх вагових категоріях
завоювали серед юнаків
кіровоградець ■ Володимир
Кух (до 46 кг), Олександр
Корон із Знам'янки ід.»
52 кг). світловодсці» Олек
сандр Прохоров (до G3 кг),

У юніорів не .мали со
бі рівних
р
___Валерій Тукало
із Знам'янки (до -18 кг),
світловодсці. Юрій Кравчепіго (до 54 кг), Вячеслав
Пуха.тьсьігіііі з Олександрії
(до 57 кг), кіровоградець
Сергій Губсьг.ии (до 60 кг).
кандидат у майстри спор
ту з міста залізничників
Олександр Булах (75 кг),
олсисандрієць Сергій Кочерга (понад 90 кг).
Командні
., перемоги
,_____ і здо
були у
групі міських
г.:;.
’ІрофТСХ} чн.тпщ — боксери
МИТУ № 2, у групі техніч
них навчальних закладів
— вихованці ТУ № 1.
А Футбол. Першість об
ласної ’ ради ДСТ «Аван
гард» з міиіфутболу серед
колективів обласного цент
ру п’ять днів проходила в
Будинку фізкультури за
воду «Червона зірка».
Впевнено провели всі зу
стрічі, бел жодної нора исн.
юсподарі майданчика —
чероонозорівці І стали пе
реможцями змагань.

РЕЗОНАНС
ÜÜ3

У нашій газеті за 29 січ
ня цього року опублікова
но
рейдовий
матеріал
«Хаотичні рейси». В ньо
му суворій критиці підда
но роботу кіровоградсько
го міського транспорту.
Члени рейдової бригади
на конкретних прикладах
показали грубі порушен
ня графіків на а&тобусннх
і тролейбусних маршрутах
у різних районах міста,
Внаслідок
цього щодня
сотні Кіровоград ці в спізжаль,
шовалис’. (і, на
спізнюються й досі) па заводи і фабрики, в устано
ви, навчальні заклади то
що.
На критичний матеріал
досить оперативно- відгук
ДТП
нувся
начальник
10021 Л. ЛІ. Облай, Bin
повідомив редакцію, що
згадану статтю обгоиорсію
в усіх бригадах і колек
тивах автоколони, в рс,моїітішх майстернях.
За недбале, керівництво
рухом і контролем за ре
гулярністю рейсів авто
бусів начальника служби
руху В. Валика, дисиеіме
рів А. Мороза, ЛІ Лсгаф’єва, А. ІІІа.тьііу, ЛА. Ша
повалова та О. ЧічИїіііл
позбавлено на К)0 процен
тів премії за (ічень.
І Іача.іьшік тролейбусно
го управління Н. А. Вла
сенко в листі до редакції
написав, що факти, наве
дені в «Каоїичплх рей
сах», , підге.ердилися,
і
туг же ПОЯСНИВ, що рейси
зрпваюіься
нерідко че
рез поганий стан ’ доріг У
нашому місті: с’Іролейбусн .чарки ЗЇУ-9 за техніч
ними умовами іювініпі скснлуатуванісь па дороіах
першої категорії, а ми їх
водимо но ямах і вибоїнах.
Цс призводить до швидко
го зносу транспорту, а ре
монтна служба
нашого
підприємства иссиромож-

вчасний
на забезпечити
ремонт
такої
великої
кількості тролейбусів».
Що ж, докір и а адресу
шляховиків цілком спра
ведливий. Дороги в об
ласному центрі «латані-псрелатані» асфальтом і до
кінця «не долатані» бру
цінниками.
Та коли через годину
на зупинці появляються
відразу два-трн тролейбу
си № 2 чи № 3, то навряд
чи можна в цьому винува
тити погані дороги. Ма
буть, у даному разі при
чина криється в іншому. А
саме — в роботі того ж
тролейбусного управління.
В. Л. Власенко запевнив
редакцію що вже «пере
глянуто графіки руху тро
лейбусів, планується замі
на маршрутів руху, зміц
нюється ремонтна база».
Все цс робиться для усу
нення тих недоліків, про
які йшлося в «Хаотичних
рейсах». Що ж, будемо
сподіватися на
краще, а
поки шо до редакції, як і
раніше, надходять скарги
на незадовільну
роботу
міського траїїспоргу.
11.іпріїк.-і.чл, В.
Г Мз.’іярчук пише,
ЩОі автобус,
який курсує за марпірутом № ЗО, прибуває на
зупинки з такими неймовірними іі хаогнчпимп inтервалами, mo вчасно но
трапити на роботу ва пе
ться нс кожного дня.
І з попу тс ж саме: хаоТІІЧІІІ
ренсн і стереотипні
па
відповіді в редакцію
.
крннічні матеріали. /\ що
ж практично зроблено (чи
робиться?) для поліпшен
ня роботи міського тран
спорту?
Хо і їлося б, щоб-на ней
раз вГдповідлю па «резо
нанс»
став, більш-менш
нормальний
рух на всіх
автобусних і тролейбусних
маршрутах нашого міста.

>

Незабаром делегація
юних географів серед
ньої ніколи № ЗО 1 де
яких інших шкіл м. Кі
ровограда та області по
їде до столиці нашої
Батьківщини — Москви.
На запрошення клубу
«Планета» при Геогра
фічному топ а р и с т в і
-СРСР юні географи Кіровоградщинії представ
лятимуть республіку на
Всесоюзній
науковій
конференції, що прохо
дитиме з 24 по ЗО берез
ня нинішнього року. Во
ни повезуть із собою ко
лективні реферати «Ра
ціональне використання
та охорона водних ре
сурсів Укр а ї її с ь к о ї
РСР», «Економіка Ні
мецької Демократичної
Республіки» і «Проблеми
содішх ресурсів Кіровоі радщннп».
Звістку про поїздку до
Москви президент учнів
ського наукового товари
ства «Глобус» середньої
школи № ЗО дев’ятиОлексаидра
класпнця
Пархомснко повідомила
з особливою радістю. Г,
випереджаючи запитання
своїх товаришів, додала:
«Вже надійшло запро
шення від Географічного
товариства СРСР».
З оглядами рефератів
па конференції готую
ться виступити десятикласнлкп Ірина Вараиова. Юрій Кваша І восьми
класник Вадим Ріпкиков.
Олександра Пархоменко
поділиться досвідом ро
боти товариства. Адже
«Глобус» — товариство,
одне з найстаріших у
республіці.
Вже в шосте «Гло
бус» бере активну участь
у' наукових конференціях
при Географічному това
ристві С’РСР. ІГа основі
експедицій, туристськокраєзнавчих
екскурсій
по рідному краю, науко
во-дослідної роботи чле
ни товариства написали
чимало рефератів. Серед
них — «Економічні й
культурні зв'язки Іііровоградщппи», «Охорона
природи і навколишньо
го середовища». «НадраКіровоградщпип» та іи.
Всі воші удостоєні призо
вих місць.
Минулого року деле
гація товариства «Гло-.
бус» у складі тридцятії
старшокласників на за
прошення юних геогра
фів клубу «Планета» се
редньої школи № 42
м. Самарканда Узбецької
РСР відвідала одне із
стародавніх міст Серед
ньої Азії — м. Самар
канд.
Поїздка до Москви до
дасть нових незабутніх
вражень членам «Глобу
са». А що вона паді і хіте
школярів на нові дослід
ження,
знахідки, від
криття.
Р ДАЙДАКУЛОВ.
керівник учнівського
tiavKiinoio тпіипиства
«Глиби*.
пінений (
член
Геїн їгнЬі'ШОгі»
товариства СРСР.

4 СП£Ор.-

Вівторок
'▲ ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Улюблені
Вірші. 9.35 — Телефільм
<’)ри роки». 1 серія. 10.40 —
Виступ Добруджапського ан
самблю пісні і танцю (ПРО).
По закінченні — Новини.
І і.ЗО — Новішії.
14.50 -Документальний телефільм
«Родолські гнізда». 15.05 —
Чого і як навчають в 11ТУ.
15.45 — Чемпіонат СРС'Р З
гандболу. «Спартак» (Київ)
—
«Жальгіріс»
(Каунас).
Жінки. 16.20 '— Російська
мова. 16.50 — До національ
ного свята
Ірландії. Доку
ментальний телефільм «Ір
ландія. — земля ірландців».
ФІЛЬМ 1. 17.45 — До ІІ^Ь-рІЧ;
ч.ч
з дня
народження
№. Врубеля. Розповіді про
художників. Передача 2.
•38.15 — Життя науки. 18.45
• — Сьогодні у світі. 19.00 —
Новий етап боротьби за мир
на Близькому
Сході. Ведучнй — політичний оглядач
Ф.
М. Сейфуль-Мулюков.
19.45 — Телефільм «Три ро
ки». 2 серія. 21.00 — «Час».
21.35 — Молодіжний вечір
па виробничому об’єднанні
«Московський електролам
повий завод». По закінченні
— Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — «Актуальна
ка
мера». 10.35 — «П'ять хви
лин на роздуми». Молодіжна
розважальна передача. 11.35
— Фотоетюд
«Українська
кераміка». 11.40 — «Шкіль
ний екран». 8 клас. Фізика.
12.10 — Художній фільм для
дітей «Боба і слон». 13.15 —
Музичний фільм. 14.15 — До
кументальна кінопрогрода.
16 00 — Новішії.
16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30—
Л‘. Бетховен. Симфонія № 5.
16.55 — «Пащ сучасник».
18.00 — Концерт.
18.30 —
«Актуальна камера». 19.00
-- Кубок сезону з футболу;
«Шахтар» (Донецьк) — «ДЇь
ньмо» (Київ).
У перерві -«День за днем». (Кіровоірад). 20.45 — «Па добраніч,
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Авторський концерт ком
позитора О. Бі.’іаша. В пе
рерві — Новини.

17 березня 1981 рожгг~
мн «Сестричка Олеина і бра
тик Іванко». «Обережно, щу.
на». 9.35 — Телефільм-«Три
роки». 2 серія. 10.50 — Кон
нерт з творів О. Ніколавва.
По закінченні
— Новішії.
14.30 — Повиті. 14 50 — До
Дня Паризької комуни. Науково-пШудярний
фільм
«Гюстав
Курбе». І^Ю —
Г. Берліоз. Фантастична сим
фонія. 16.05 — Тележурнал
«Наставник». 16.35 — Шахо
ва школа.
17.05 — Фільмьонцерт —«У весняному пар
ку». 17.35 —
Відгукніться,
сурмачі!
18.05 — Подвиг.
18.35 — Хочу все знати. Кі
ножурнал. 18.45 — Сьогодні
у світі. 19.00 — Кубок воло
дарів кубків з футболу: «Ди
намо» (Тбілісі) — «Вест Хем»
(Англія), 21.00 —
«Час».
21.35 — Кінокамера дивить
ся у світ. Но закінченні —
Сьогодні, у світі.

▲ УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.50 — «Перлини ду
ші народної». 11.30 — Нау
ково-популярний кіноогдид
«Резонанс». 12.25 — «Гра
ють юні музиканти». 13.09—
«Орбіти дружби». 13.30 —
«Концертний зал «Дружба».
14.15 —
Художній фільм
«Незрима робота». 15.25 —
Для дітей. «Зустріч з юнгою
ІОркбм».
16.00 — Новини.
16.10 — К. т. «Срібний дзві
ночок». ’(Кіровоірад на Рес
публіканське телебачення).
16.30 — <-На допомогу шко
лі». Лірика 11. Г. Тичини.
17.15 — «П’ятирічка у твоє
му житті».
(Кіровоград).
17.45 — «День за днем».
(Кіровоград). 18.00 — Корис
ні поради. 18.30 — Тслсжурма і «Кіровсградіцппа спор
тивна». (Кіровоград). 19.00
—
«Актуальна
камера».
19.30 — Камерна
музика.
19.40 —
М. Шатров. «Бі.іЬг
шовнкн». Вистава. 20.45 —
«На добраніч, діти!» 21.00«Час». 21.35 — Продовження
вистави
«Більшовики». По
закінченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)

19.00 — Кубок
сезону з
футболу.
«Шахтар»
(До
їм цьк) — «Динамо»
(Київ).
20.45 — Д. Шостакович. Сим
фонія № 5. 21.40 — Худож
ній фільм «Прийшов солдат
з фронту».

'А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 г- Гім
настика. 9.05 —Мультфіль-

Г“
И
і

Н

І

лодії. 19.15 — Слово — де
легатам з’їзду. 19.45 — гелефільм «Два дні на почат
ку грудші». 21.00 — «Час».
21.35 — Снортийна програ
ма. В перерві — Сьогодні у
. СВІТІ.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Лялькова вне
тпвп
«Веселі ведмежата».
11.30— Телефільм. 11.45 —
— «Комсомольський авто
граф». 12.40 —Фільм концерт.
13.05 — М. Шатров. «Більшо
вики». Вистава. 15.05 —Кіноолі монах «Зірочка». 16.00—
Новини. 16.10
— «Срібний
дзвіночок». 16.30 — Респуб
ліканська фізико-математична школа, і7.00 — «Народні
ті і;,.чпти». Концерт художньої
СІїМОДІЯЛЬНОСТІ

М.

КрНІЮГО

Рога. 17.50 — «грає А. Шпа
ков».
18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.15 —
Телсфіл ьм.
(Кіровоград).
18.30 — «Олівець-ма.іювець».
19.00 — «Актуальна камереїх
19.30 — На міжнародній хви
лі. 20.00 — «Вечірня музич
на пошта». 20.45 — «Нгі доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час».
21.35— Художній телефільм
«Вигідний конкракт». 1 се
рія. «Нейлонова куртка». По
закінченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)

19.00 — Телевізійний доку
ментальний фільм. 19.15 —
Бесіда на міжнародні темп
політичного оглядача газети
«Правда»
10. Жукова. 20.00
«Вечірня
казка». 20.15 —
Міжнародні змаїсіннл з важ
кої атлетики. 2К00 — Кон
А ЦТ
21.40 —
Художній
3.00 — «Час». 8.40 — Гім церт.
настика. 9.05 — Відгукніть фільм < Червоний реквієм».
ся, сурмачі! 9.35 — Фільм
«Зорі Царииса».
11.10
Д. Міно.
Сюїта
з балету
«Створення світу». По закін
ченні — Новини.
14.30 —
Новини.
14.50 — Докумен
тальний телефільм «Квиток А ЦТ
До Урепгоя». 15.40 — Кубок
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
СГСР з лижного
спорту. настика. 9.05 — Телефільм
Жінки. 5 км. 16.05 — Знай і «Два дні на початку груд
умій. 16.50
— Телестадіон. ня». 10.25 —
Очевидне —
17.20 — Концертний зал те неймовірне. По закінченні —
лестудії «Орля». 18.05 — Ле Новини. 14.30
— Новини.
нінський університет міль 14.50 — Сільські будні. Кінойонів. «Па
головному на- нроі рама.
15.20 — Кубок
її]: ямі». Боротьба
КЛРС за (,1’СР з лижного спорту. Чо
міжнародну розрядку. 18.40 ловіки. 15 км. 16.05 — Спра
Мультфільм «Леті — не ви московського комсомолу.
видимка». 18.45 — Сьогодні 10.35 — До 25-річчд прого
у світі. 19.00 — Народні ме- лошення незалежності Туні-

П’ятниця

на вірші М. Добронравова у
виконанні
М. Магомаева.
10.00 — Для вас,
батьки.
10.30 — Народці мелодії.
10.45 — Рух без небезпеки.
11.15 — По музеях і внетаіючнвх залах. 11.45 — 13-й
тираж «Спортлото». 11.55 —
• Ни камені, залізі й золоті».
Поезія Максима 'Гайка. 12.35
Док. телефільм. 13.30 —
Комора сонця. 14.30 — Новшін. 14.45 — Фільм для ді
тей. «Здрастуй, ріка!» 15.50
— Тележурнал «Співдруж
ність». 16.20 — У світі тва
рин. 17.20 — Слово
— де
легатам з’їзду. 17.30 — 11. і.
Чайкойеькпи. Перший кон
церт для фортепіано з ор
кестром. 18.05 — Бесіда по
літичного оглядача В. Бекеіова. 18.35
— Мультфільм
«Під одним дахом». 18.50 —
За вашими листами. Музич
на програма. 19.35 — Фільм
<Вале]лн Чкалов». 21.00 —
«Чае». 21.35 — Кубок СКР
з
футболу >/« фіналу. 2 в
тайм. 22.20 — ІІо сторінках
програми «Бенефіс». Но за
кінченні — Повили.

су Концерт
національного
Тунісу.
ансамблю танцю
XXVI
17.15 —
Рішення
з'їзду К11РС — в життя,
17.30 — У гостях у казки.
«Снігова
короМультфільм <С"
!
лева». 18.45 — Сьог'одні у
— Весняний
світі.
19.00
етюд. 19.05 — Слово — делегатам з’їзду. 19.15 — ТеДефільм «Смерть нровідниьа».
(Франція). 21.00 —
«Час». 21.35 — Ширше коло!
Естрадна програма.
В пе А УТ
10.00 — «Актуальна каме
рерві — Сьогодні у світі.
ра». 10.35 — Художній телеА УТ
•рі.іьм
контракт».
10.00 — «Актуальна каме 2. серія.«Вигідний
«Зв'язковий». 11.4(1
— «Трикутник». — «Імпульс».
ра». 10.35
12.20 — Мужл
и„ — Фотозама.іьоіжа
11.35
фільм. 13.10 — «Доб
«Весна». 1140 — «Шкільний зичний
рого
вам
здоров
’я». 13.40 —
скрав». Ю клас.
Російська «Циркова програма».
14.00 —
література. 12.05 — Худож «Погляд
у
майбутнє».
15.15
ній телефільм «Вигідний — Концерт. 15.45 — «Олім
контракт». 1 серія. «Цен.іо- пійці в нашому дворі». 16.15
іюва куртка». 13.10 — Для — Концерт. 17.20
— Ляль
дітей. «Ріпка». Вистава. 1-і.10 кова
«Вінлі-Лух».
— .Музичний фільм. 15.05— 18.30 вистава
—
«Актуальна
каме
Документальний
фільм.
19.00 — Спортивна проІй.ди — «Депутати і життя». іри».
рама. 20.4$ — «11а добраніч,
16.00 — Новішії.
16.10 — діти!»
'21.00 — «Час». 21.35 —
.Срібний дзвіночок». 16.30 Художній
телефільм «Вигід
— «Вперед, орлята!» 17.15 — ний контракт».
З серія. «По
Ліричні
мелодії. 17.20 — кровитель» По закінченні
—
«Бід техніки безпеки — до Новішії.
безпечної техніки». 18.00 —
«День за днем».
(Кіровоірад).
і]>ад). 18.15 — Оголошення.
(Кіровоград). 18.20 — К. т.
«Голубі конверти». (Кірово«Актуальна
град). 19.00 —
■
і-с'мера». 19.30
— Концерт А Ц8.00 — «Час». 8.40 — Гім
великого дитячого хору 5к]Л їнського
телебачення і настика. 9.05 — Грає заслу
раДіо. 20.05 — Музична вік жений артист РРФСР А. Да
торина. 20.45 — «На добра нилов (балалайка).
9.30 —
ніч, діти!»
21.00 — «Час». Будильник. 10.00 — Служу
21.35 — Художній телефільм Радянському Союзу! 11.00 —
«Вигідний контракт». 2 се Ііошга програми «Здоров’я».
рія. «Зв’язковий». Но закін 1 і. 15 — «Ранкова
пошта».
ченні — Новини.
12.15 — Радянський Союз
очима зарубіжних гостей.
А ЦТ (IV програма)
Сільська година.
І9.00 — Клуб кіноподоро- 12.30 — Музичний
кіоск.
жсй. 20.00 — «Вечірня каз 13 30 —
14.00
—
М.
Горький. «Зино
ка». 20.15 —
Міжнародні
мигання з важкої атлстпнії. вії». Фільм-виетава. 16.25 —
21.00 — 1. Брамс. Концерт Нісші залишається з .поди
17.25 — Мультфільми.
для скрипки з оркестром ною.
— Міжнародна панора
21.40 — Художній телефільм 18.00
ма.
18.45
— М. де
Фалья.
•Я і мої сусіди».
Друга сюїта з балету «Треуюлка». 19.00 — Кубок СГ’СР
з футболу */« фіналу. 2-й
тайм. 20.00 — Клуб кіпоподорожей. 21.00 — «Час».
21.35 — В будинку А. Май
А ЦТ
данової. 22.55 — Міжнарод
8.00 — «Час». 8.40 — Гім ні змагання з важкої атле
настика. 9.05 — АБВГДеЙка. тики «Кубок дружби». По за
9.35 — Пісні О. Пахмутової кінченні — Новини.

Неділя

Субота

10.00 — «Актуальна камс] а». 10.35 •
Ранковий ко’іь
церт. 10.50 — Художній те
лефільм
«Вигідний
кон'т»
рант»,' 3 серія. «Покрові/,
■гель». 11.55 ■
Вистава для
дітей «Була собі сироїжка’»*.
13.09 — Естрадний концерн
13 20 — «Слава солдатська»'
14.20 — «Рішення XXVI з’їз
ду КПРС — у дії».
«Село і
люди», 15.05 — «Концертний
зал «Дружба». 16.00 — «Каті усни кінозал». 17.00 — «щ.
немеркдіапп». 17.45 — Дон'ументальний фільм. 18.00 —.
Тс.’іетурпір - Сонячні кларіїе';
тв». Самодіяльні художні ко
лективи Кримської і Донець
кої областей. 19.00 — «Акту;
альва камера». 19.30 — Продовженна- телетурпіру «Сол:ічні
кларнети». 20.710 —
Документальний телефільм,
20.45 — «На добраніч, діти!»
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Вигідний
контракт». 4 серія.
«Буме
ранг». По ^аиінчевні — Но
вини.

А ЦТ (IV програма)
14.15 — Циркова програма.
21.00 — Концерт. 21.40 -р
Художній фільм «Гбніцнки»^

«Мартин Боруля» (17, 20,
21, 22 березня), «Берег» Щ;
березня) — о 19.30.

-КОМСОМОЛЕЦЬ».
«Огаріова, 6». 16—22 березня —
о 9,20. 11.20, 13.20 15.50,
18.20, 20.50.
«МИР». «Нестерка». Мульт
фільми. 16—2 0 березня — о
9.30, 10.30, 13.50, і л.50. «Дов
га ніч». 2 серії. 16—22 бе
резня — об 11.30, 16.10.
*18.30, 20,50.
*
‘
«ХРОНІКА». «Подвиг на
островах». 16—19 березня —
з 9.00 по 15.00 і о 18.20, 20"—
22 березня — з 9.00 но 1.1.00,
«38 поп’угаїв». 16 — 20 берез
ня — з 11.00 но 15.00, 21-4 22
березня — з 11.00 но 14,00.
«Комедія
давно минулих
днів». 16 — 17 березня — о
16.00. 20.00 «Точна відліку»,
18—19 березня — о 16.00 і
20.00. «Ескадрон гусарів ле
тучих». 2 серії.
20—22 беі сзіія — о 15.00 і 20.00.

Редектор В. СТУПАК
Редакції
газети
« М ол од п й комунар»
терміново потрібен па
постійну
роботу
кур'єр.

л

Для поліпшення якості обслуговування
сільських трудівнииіе Кіровоградщини
чимало зроблено
колективом обласної
фабрини «Індтрикотаж».
Не тільки по
ліпшено якість виконання замовлень,
збільшено асортимент послуг, а й під
вищено культуру та розширено мережу
обслугсвування.

«Я давно користуюсь послугами май
стерні. Завжди звідси йшов задоноленим.
І зараз скажу: спасибі всій уміні закрій
ниці той. Спшохіпої. Роботу члени цього
маленького колективу виконують, здава
лося б, ис дуже значну. Але робота ця
потрібна людям.
А це — головне.
Л. ТИТАРЕНКО».

_• І<9‘>.9-у'.х'У

НИНІ НА ВСІХ КОМПЛЕКСНИХ ПРИЙ
МАЛЬНИХ ПУННТАХ ТА В СІЛЬСЬКИХ
БУДИНКАХ
ПОБУТУ
ОБЛАСТІ
ПРИЙ
МАЮТЬ ЗАМОВЛЕННЯ НА Е’ЯЗАННЯ й
РЕМОНТ ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ.
Особливо слід відзначити систематичІиу роботу по підвищенню ділової квалі
фікації завідуючих комплексними прий
мальними пунктами, приймальників сіль
ських Будинків побуту, яиу ведуть спе
ціалісти підприємства. Конструктори, тех
нологи,
художник-модельєр виступають
на нущових нарадах працівників райпобуткомбінатів.
Якщо під ч-.с перших зустрічей мова
І йшла про загальні відомості, го тепер
уже порушуються більш поглиблені те
ми: «Технологія
зняття мірон», «Неві
тнгнини», «Дов’язування, переплітанню»,
«Нові види пряжі» та інші.
«Павутинка»
— спеціалізована май'
стерня по ремонту трикотажних виробів.
Знаходиться вона в обласному центрі по
вул. Тімірязєва, 61. Замовлення прий
мають щодня з 9-ї по 18-у годину.
сеДов’язування — найпопулярніша
ред відвідувачів майстерні послуга, Чому? З цим запитанням ми звернулися до
занрійниці Є. Д. Синюхіної.
— Мотиви бувають різні, — розповіла
Євгенія Денисівна. — Скажімо, придбала
людина светр. Річ добрз і нолір імпонує.
Але вже через кілька днів вона переко
нується в незручності
обнови.
Немає
кишень, на роботі (коли парко) не ски
неш. краватки під светр не надінеш. От
і приходить людина з тим светром до
нас і запитує: «А чи не можна зі светра
кофту зробити?» Звісно, можна. Хоч чо
ловічу, хоч жіночу. Перехідну планку ро
бимо модну під колір речі, також відпо
відно манжети, комір, накладні кишені.

«Молодой коммунар» —

Якщо светр малий — дов’язуємо не тіль
ки номір, манжети, а й низ.
А ьце приносять до нас в’язані трико
тажні сукні, що вийшли з моди, стали
короткими, вузькими.
Дов’язуємо низ,
рукава, розширяємо за рахунон планок.
Інша жінка придбає костюм з трикота
жу. Жакет вона носить, а спідниця ле
жить. У такому разі, на бажання замов
ниці, ми зі спідниці робимо другий жа
кет. Таку послугу вже можна розглядати
як переплітання.
Чи можна з чоловічої кофти зробити
жіночу? Будь ласка. Нічого складного в
такій операції немає. Майстри переносять
застібки, заштопують петлі на лівому
борту, роблять їх на правому. А ноли
треба з жіночої зробити чоловічу, все ро
биться навпаки.
Гудзини та пряжа для дов’язування в
нашій майстерні є. Робимо також із чо
ловічих та жіночих речей дитячі.

З книги заяв та пропозицій
«Оголошую подяку закрійниці Є. Д.
Сгшохініп, майстрам Г. Г. Ткачук, Б. А.
Ліісгк, В. Є. Громовій за сумлінне став
лення до праці, чуйність до замовників.
А. ДЕБІТ».

Три роки тому б Кіровограді створено
нове спеціалізоване підприємство служ
би
побуту — фабрику «Індтрикотаж».
Спочатку тут
виготовляли
трикотажні
вироби тільки за моделями республікан
ського
Будинку
моделей
Мінпобуту
УРСР. З часом почала
показувати себе
систематична, планомірна робота експе
риментальної групи фабрики по розробці
І впровадженню у виробництво нових
моделей.
Кіровоградські модельєри
зарекомен
дували себе зрілими спеціалістами з ви
соким творчим потенціалом. їхні роботи
появилися на стендах республіканських
виставок.
х,
А жіночий ностюм і дитячу сукню, роз
роблені на Кіровоградській фабриці, пі
дібрав оргкомітет Виставки
досягнень
народного господарства України для де
монстрації відвідувачам виставки.

Новинка сервісу

Добра послуга,

На фабриці впроваджено виготовлення
мереживних виробів на в’язальних ма
шинах.

сказала К. Ф. Ніколаєва, роздивляючись
виконане замовлення. — У куртці сино
вого спортивного костюма зламалася
«блискавка». Не викидати ж річ сартістю
в 64 карбованці. Придбала в торговель
ному об'єднанні
нову «блискавку» за
1 крб. 50 коп. Спасибі дівчатам-продав?
щицлм, -^підказали, що в «Павутинці»
вставляють «блискавки». А л й не знала.
Впевнена, що й сьогодні дехто цього не
знає. Мабуть, лежать у хлопців і дівчат
спортивні костюми, яких і носити не
можна з-за такої дрібниці і викидати не
станеш.
копійок.
Заплатила я за послугу
Кажу: добра послуга.

на одинадцяту п’ятирічку
Експериментальна група підприємства
працює над створенням моделей виробів
сучасних напрямів моди з полегшених
переплетінь.
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